ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
П Р О Т ОК О Л
№31
Днес 26.10.2017г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община
Роман. На заседанието присъстваха:
От ОбС-Роман:
1. Тихомир Василев Вълчев;
2. Росен Данчев Цолов;
3. Христина Петкова Тодорова;
4. Веска Иванова Миндинска;
5. Божидар Тодоров Нинов;
6. Николай Миков Миков;
7. Иван Алексиев Тодоров;
8. Драган Христов Капитански;
9. Д-р Даринка Лазарова Вънова;
10. Георги Цветанов Василев;
От ОбА – Валери Ролански-Кмет на Община Роман, Николинка
Кътовска –Зам.кмет на Община Роман, Антоанета Костадинова-Секретар
на
Община Роман; Нина Върбанова-Гл.юрисконсулт на Община Роман;
Цветелина Ботева-кмет на с.К.поле; Йоло Петков Богданов-кмет на
с.Кунино; Петя Милева-кмет на с.С.бърдо; Иван Петков- кмет на с.Радовене;
Пламен Лалов-Кмет на с.Струпец;
Ивайло Христов Илиев-кмет на
с.Курново; Атанас Генов-км.наместник на с.Караш;
Иван Дановкм.наместник на с.Ср.рът и М.равнище.
В 1000ч. заседанието беше открито от Председателя на Общински
съвет – Роман в присъствието на 10 общински съветници.
Председателят предложи на вниманието на съветниците
допълнително внесени неотложни материали към дневния ред.

Общинският съветник Георги Василев предложи в дневния ред да влезе
като т.14.Докладна записка
от Общинският съветник Георги Василев –
относно: Изменение на Наредба №4, касаещо удължаване на срока за ползване
на разрешително за сеч в земеделски земи.
с 10 гласа „ЗА” от 10 присъстващи предложението беше прието.
Председателя на Общински съвет Тихомир Вълчев предложи в дневния
ред да влезе като т.15. Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански – относно: Допълнение на маршрут в списъка на
длъжностите в раздел IV „Пътуващи учители от ОУ“Св.св.Кирил и
Методий“ с.Камено поле в приложение №9 по бюджета на Община Роман,
които имат право на транспортни разноски за 2017 година.
с 10 гласа „ЗА” от 10 присъстващи предложението беше прието.
Председателя на Общински съвет Тихомир Вълчев предложи в дневния
ред да влезе като т.16. Докладна записка от Председателя на ОбС Тихомир
Върчев – относно: Основен ремонт на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ с.Камено
поле.
с 9 гласа „ЗА” от 10 присъстващи предложението беше прието.
С 10 гласа “ЗА” от 10 присъстващи беше приет и заседанието протече
при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Предоставяне на безлихвен заем за разплащане на проект
„Осигуряване на топъл обяд“.
2.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) и Ел.схеми и
Парцелиран план(ПП) с вх.№9400-1305/07.09.2017г. от Генади Тошков Петров
от с.Камено поле, ул.“Бачо Киро“ №4, община Роман, обл.Враца.
3.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Писмен отчет за получените суми от командировки за третото
тримесечие на 2017г. на Кмета на Община Роман.
4.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Допълване на списъка на длъжностите в ОбА-Роман по бюджета за
2017г. приложение№8, които имат право на транспортни разноски за 2017г.
5.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Допълване на маршрут в списъка на длъжностите в раздел III
„Пътуващи учители от НУ“П.Р.Славейков“ гр.Роман в Приложение №9 по
бюджета на Община Роман, които имат право на транспортни разноски за
2017година.

6.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Промяна в клас (прекласиране) на пат III-103, Мездра-Роман-Златна
Панега, участък от км 28+778.97 да км 31+072 /бул.“Христо Ботев“/ на
територията на град Роман, община Роман и промяна на собствеността му
от публична държавна в публична общинска.
7.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите
разходи на Община Роман за 2017г.
8.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Безвъзмездно придобиване на собственост чрез дарение.
9.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на имот, номер по ред 8 в раздел I от решение №211 на Общински
съвет гр.Роман прието с Протокол №19 от 27.01.2017г.
10.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на недвижим имот, краварник-частна-общинска собственост и
възлагани на експертна оценка.
11.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на имот-частна-общинска собственост и възлагане на експертна
оценка вх.№237.
12.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на имот-частна-общинска собственост и възлагане на експертна
оценка вх.№238.
13.Докладна записка от Даринка Лазарова – Общински
съветник –
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на новородени близнаци
в Община Роман.
14.Докладна записка
от
Георги Василев – Общински
съветник –
относно: Изменение на Наредба №4, касаещо удължаване на срока за ползване
на разрешително за сеч в земеделски земи.
15.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Допълване на маршрут в списъка на длъжностите в раздел IV
„Пътуващи учители от ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ с.Камено поле в
Приложение №9 по бюджета на Община Роман, които имат право на
транспортни разноски за 2017година.
16.Докладна записка от Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев –
относно: Основен ремонт на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ с.Камено поле.
17.Актуални въпроси

1.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Предоставяне на безлихвен заем за разплащане на проект
„Осигуряване на топъл обяд“.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №318
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 от ЗПФ одобрява средства в
размер на 8870.00 лева за прехвърляне на временен безлихвен заем от бюджетната сметка по
извънбюджетната сметка 7443 на община Роман за разплащане на проект „Осигуряване на
топъл обяд 2016-2019 в Община Роман“ за периода октомври 2017-декеври 2017г.
ГЛАСУВАНЕ:

“ЗА” – 10 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Николай Миков Миков;
7.Иван Алексиев Тодоров;
8.Драган Христов Капитански;
9.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

2.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) и Ел.схеми и
Парцелиран план(ПП) с вх.№9400-1305/07.09.2017г. от Генади Тошков Петров
от с.Камено поле, ул.“Бачо Киро“№4, община Роман, обл.Враца.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №319
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129,ал.1 от ЗУТ1 Общински съвет
Роман:
1.На основаниечл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Роман одобрява внесеният ПУПЕл.схеми и Парцеларен план за обект „Трафопост-63 kV, 20/0 kV, подземна кабелна линия
20kV“ в имот №402001 и №402003, м.“Кичера“, с.Камено поле, Община Роман, Област
Враца.
2.Решението да се обнародва в държавен вестник.
3.Възлага на Кмета на Община Роман след одобряване на одобрява внесеният ПУПЕл.схеми и Парцеларен план за обект „Трафопост-63 kV, 20/0 kV, подземна кабелна линия
20kV“ в имот №402001 и №402003, м.“Кичера“, с.Камено поле, Община Роман, Област
Враца. да проведе процедурите по обявяване в „Държавен вестник“ и публикуване съгласно
чл.129, ал.5 от ЗУТ.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Николай Миков Миков;
7.Иван Алексиев Тодоров;
8.Драган Христов Капитански;
9.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

3.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Писмен отчет за получените суми от командировки за третото
тримесечие на 2017г. на Кмета на Община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №320
Приема писмения отчет за получените суми от командировки за третото тримесечие
на 2017г. на Кмета на Община Роман.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Николай Миков Миков;
7.Иван Алексиев Тодоров;
8.Драган Христов Капитански;
9.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

4.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Допълване на списъка на длъжностите в ОбА-Роман по бюджета за
2017г. приложение№8, които имат право на транспортни разноски за 2017г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №321

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 39, ал.2 от ПМС № 347/22.12.2016г. – за изпълнението на
Държавния бюджет на Република България за 2017 година, Общински съвет – Роман
променя маршрута за длъжността под №18 в Списъка на пътуващия персонал от
Общинска администрация, дейности и звена“ по Приложение №8 за 2017 година,
считано от 01.10.2017 година, както следва:
№
Заемана длъжност
Маршрут
І.
Общинска администрация
Главен архитект
София-Роман
18.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Николай Миков Миков;
7.Иван Алексиев Тодоров;
8.Драган Христов Капитански;
9.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

5.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Допълване на маршрут в списъка на длъжностите в раздел III
„Пътуващи учители от НУ“П.Р.Славейков“ гр.Роман в Приложение №9 по
бюджета на Община Роман, които имат право на транспортни разноски за
2017година.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №322
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 39, ал.2 от ПМС № 347/22.12.2016г. – за изпълнението на
Държавния бюджет на Република България за 2017 година, Общински съвет – Роман
допълва маршрута под №6 в Списъка на длъжностите за пътуващия персонал във
функция „Образование“ в частта на НУ „П.Р.Славейков“ гр.Роман по Приложение № 9,
Раздел ІІІ за 2017 година, считано от 01.10.2017 година със следната длъжност.
№
Заемана длъжност
Маршрут
ІІІ.
НУ „П.Р.Славейков“
Старши учител ГЦО
гр.Мездра – гр.Роман
6.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;

3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Николай Миков Миков;
7.Иван Алексиев Тодоров;
8.Драган Христов Капитански;
9.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

6.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Промяна в клас (прекласиране) на пат III-103, Мездра-Роман-Златна
Панега, участък от км 28+778.97 да км 31+072 /бул.“Христо Ботев“/ на
територията на град Роман, община Роман и промяна на собствеността му
от публична държавна в публична общинска.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №323
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.3, ал.6 от Закона за пътищата, във връзка с чл.3, ал.2 от
Закона за общинската собственост, Общински съвет Роман:
1.Дава съгласие за промяна в клас (прекласиране) на пат III-103, Мездра-РоманЗлатна Панега, участък от км 28+778.97 да км 31+072 /бул.“Христо Ботев“/ на
територията на град Роман, община Роман и промяна на собствеността му от публична
държавна в публична общинска.
2.Възлага на Кмета на общината да предприеме всички нормативно определени
действия за изпълнения на т.1 от настоящето решение.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Николай Миков Миков;
7.Иван Алексиев Тодоров;
8.Драган Христов Капитански;
9.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

7.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите
разходи на Община Роман за 2017г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №324
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.3 от Закона за
публичните финанси и чл.36, ал.3 от Наредба №21 за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне
приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община роман, предлагам Общински
съвет Роман да одобри частичната актуализация в документацията на капиталовите
разходи на община Роман за 2017 година и приеме свързаните с нея вътрешно
компенсирани промени в разходите по бюджета за 2017 година съгласно Приложение
№1- актуализация на капиталовите разходи за 2017 година.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 4 гл. 1.Николай Миков Миков;
2.Иван Алексиев Тодоров;
3.Драган Христов Капитански;
4.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
“ПРОТИВ” – 2гл. 1.Росен Данчев Цолов;
2.Георги Цветанов Василев;
“ВЪЗД.СЕ” – 4гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Христина Петкова Тодорова;
3.Веска Иванова Миндинска;
4.Божидар Тодоров Нинов;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА
8.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Безвъзмездно придобиване на собственост чрез дарение.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №325
На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 във връзка с чл.34 ал.3 от ЗОС и
чл.10 ал.1, т.12 от Наредба № 6 на Общински съвет гр.Роман, Общински съвет
гр.Роман, дава съгласие община Роман да придобие безвъзмездно 705 кв.м, идеална
част от съсобствения имот, целия с площ от 1410 кв.м, находящ се в кв.2 с пл.№ 61 по
Кадастрален и регулационен план на с.Курново, одобрен със Заповед за дв. рег. №
566/04.12.1930 г. ул. рег.№ 431/23.03.1965 г. на ОНС гр.Враца, при граници и съседи:
улица, кв. 2, пл.№ 65; УПИ XXI, кв.2, пл.№ 61; дере;
Имотът е с жилищно предназначение, с площ от 1410 кв.м /измерена графично/
и е собственост на Илия Кръстев Велчев и Васил Кръстев Велчев с документ за
собственост: н.а. № 82, т. ІІ, н.д.560/1990 г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Иван Алексиев Тодоров;
7.Драган Христов Капитански;
8.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
9.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗД.СЕ” – 1гл. 1.Николай Миков Миков;
9.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на имот, номер по ред 8 в раздел I от решение №211 на Общински
съвет гр.Роман прието с Протокол №19 от 27.01.2017г.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №326
Община Роман дарява на фондация „Тавита България” недвижим имот – УПИ II,
пл.№1189 в кв.8 по плана на Роман с площ от 906 кв.м. идентифициран съгласно
АЧОС № 2929/01.09.2017 год.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 7 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
7.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – 3гл. 1.Николай Миков Миков;
2.Иван Алексиев Тодоров;
3.Драган Христов Капитански;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЕМА

10.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на недвижим имот, краварник-частна-общинска собственост и
възлагани на експертна оценка.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №327
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и чл.8, ал.9 от ЗОС
ОбС-Роман, допълва Програма за продажба на имоти-ЧОС, приета с Решение № 211 в
Протокол № 19/27.01.2017 г. на ОбС-Роман със стопанска сграда-краварник със ЗП 637 кв.м –
собственост на община Роман върху имот № 021004 с площ от 2,120 дка с НТП: Стопански
двор, собственост на Държавен поземлен фонд-МЗГ, находяща се в местността „Кръстилица“
в землището на с.Долна Бешовица с ЕКАТТЕ 22023, общ.Роман, актуван с АЧОС №
1360/17.05.2008 г.
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 ал.1 от ЗОС, т.1 от
настоящото решение. Общински съвет гр.Роман, Възлага на кмета на общината да сключи
договор с лицензиран оценител за изготвяне на пазарна цена на горе цитирания и подробно
описан имот, като изготвената оценка, бъде представена на ОбС-Роман за утвърждаване.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Николай Миков Миков;
7.Иван Алексиев Тодоров;
8.Драган Христов Капитански;
9.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

11.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на имот-частна-общинска собственост и възлагане на експертна
оценка вх.№237.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №328
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и чл.8, ал.9 от ЗОС
ОбС-Роман, допълва Програма за продажба на имоти-ЧОС, приета с Решение № 211 в
Протокол № 19/27.01.2017 г. на ОбС-Роман с УПИ IV в кв.15 с жилищно предназначение и

площ от 370 кв.м по Кадастрален и регулационен план на гр.Роман, одобрен със Заповед №
154/06.06.1996 г. на Кмета на община Роман, актуван с АЧОС № 374/22.03.2000 г.
2.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 ал.1 от ЗОС, т.1 от
настоящото решение, Общински съвет гр.Роман, Възлага на кмета на общината да сключи
договор с лицензиран оценител за изготвяне на пазарна цена на горе цитирания и подробно
описан имот, като изготвената оценка, бъде представена на ОбС-Роман за утвърждаване.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Николай Миков Миков;
7.Иван Алексиев Тодоров;
8.Драган Христов Капитански;
9.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

12.Докладна записка от Кмета на община Роман
Валери Ролански –
относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на имот-частна-общинска собственост и възлагане на експертна
оценка вх.№238.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №329
1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 и чл.8, ал.9 от ЗОС
ОбС-Роман, допълва Програма за продажба на имоти-ЧОС, приета с Решение № 211 в
Протокол № 19/27.01.2017 г. на ОбС-Роман с УПИ III в кв.15 с жилищно предназначение и
площ от 380 кв.м по Кадастрален и регулационен план на гр.Роман, одобрен със Заповед №
154/06.06.1996 г. на Кмета на община Роман, актуван с АЧОС № 373/22.03.2000 г.
2.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 ал.1 от ЗОС, т.1 от
настоящото решение, Общински съвет гр.Роман, Възлага на кмета на общината да сключи
договор с лицензиран оценител за изготвяне на пазарна цена на горе цитирания и подробно
описан имот, като изготвената оценка, бъде представена на ОбС-Роман за утвърждаване.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;

5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Николай Миков Миков;
7.Иван Алексиев Тодоров;
8.Драган Христов Капитански;
9.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

13.Докладна записка от Даринка Лазарова – Общински
съветник –
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на новородени близнаци
в Община Роман.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №330
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, отпуска еднократна финансова помощ
на семейството на Красимира и Теодор Лазарови в размер на 1000/хиляда/лв. и семейството
на Миглена Стоянова и Светлин Стефанов в размер на 500/петстотин/лв. от фонд „Резервен“
за 2017г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Николай Миков Миков;
7.Иван Алексиев Тодоров;
8.Драган Христов Капитански;
9.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
10.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

14.Докладна записка
от
Георги Василев – Общински
съветник –
относно: Изменение на Наредба №4, касаещо удължаване на срока за ползване
на разрешително за сеч в земеделски земи.

Общинският съветник Иван Алексиев напусна залата
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №331

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС-Роман приема изменение на
Наредба №4 „За опазване на околната среда“, а именни:
Чл.26,т.6 от Наредба №4 се изменя така: “Срока на валидност на разрешителното 6/шест/ месеца, но не повече от актуалността на скицата; срок на извозване до изтичане
на срока на валидност на разрешителното“.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Николай Миков Миков;
7.Драган Христов Капитански;
8.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
9.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

15.Докладна записка от Кмета на община Роман Валери Ролански –
относно: Допълване на маршрут в списъка на длъжностите в раздел IV
„Пътуващи учители от ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ с.Камено поле в
Приложение №9 по бюджета на Община Роман, които имат право на
транспортни разноски за 2017година.
След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №332
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 39, ал.2 от ПМС № 347/22.12.2016г. – за изпълнението на
Държавния бюджет на Република България за 2017 година, Общински съвет – Роман
допълване маршрут под №10 в списъка на длъжностите за пътуващия непедагогически
персонал във функция „Образование“ в частта за ОУ“Св.св.Кирил и Методий“
с.Камено поле – по Приложение №9, раздел IV за 2017година, считано от 16.10.2017
година със следната длъжност:
№
Заемана длъжност
Маршрут
ІV.
ОУ „Св.св.Кирил и Методий“
Счетоводител
гр.Роман – с.Камено поле
10.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Николай Миков Миков;
7.Драган Христов Капитански;

8.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
9.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

16.Докладна записка от Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев
относно: Основен ремонт на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ с.Камено поле.

–

След проведено гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №333
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от
ЗПФ Общински съвет Роман:
Прехвърля бюджетни средства в размер на 2652/две хиляди шестстотин петдесет и
два/ лева от фонд „резервен” – местни дейности от общинският бюджет за 2017 година по
бюджета на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ с.Камено поле.
Средствата са с целево предназначение за капиталови разходи за основен ремонт
параграф 51-00 за 2017г.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл. 1.Тихомир Василев Вълчев;
2.Росен Данчев Цолов;
3.Христина Петкова Тодорова;
4.Веска Иванова Миндинска;
5.Божидар Тодоров Нинов;
6.Николай Миков Миков;
7.Драган Христов Капитански;
8.Д-р Даринка Лазарова Вънова;
9.Георги Цветанов Василев;
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗД.СЕ” – няма.

17.Актуални въпроси
В 1230 часа Председателя на Общински съвет – Роман закри заседание на
ОбС поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:
/Цонка Кръстева/

Председател
на ОбС-Роман:
/Тихомир Вълчев/

